
PortelrOI de ediflciOl1 
tranlformadolem 
a.ental da G.P.U. 

Londres, (8. P. 1., pelo Cor
)·,,10) - Na Polônia ol"upa<1n, 
pelos Sovietes aeaba de ser de
cretado que os porteiros" en
carregados de edifícios serão, 
doravante, considerados fun
cionários 1)Í1blicos, sendo seus 
vencimentos superiores aos dc
mais empregados do gO\'êrno, 
pois, foi-lhes <,onfiada impor
t!lnte tarefa, canlO seja a de 
controlar a \'ida prÍ\'ada de to

às 20,30 horas; ' no 
Estreito, o Circo c1rmi!os Gar
cia. levará à cena, além de6 Estado Hoje, 

um Interes8ante ato de va
riedades, o drama .08 dois 

O MAIS ANTIGO oIARIO .DE SANTA CATARINA sargentos», cujc.s Intérpretes 
principais 8ão 08 atores Alta
mar Garcia e FllJresval Pe
reira. 

ANO XXVI Florianõpolis- Terça-feira. 4 de Março de 1941 N.8186 A função é dedicada aos 

Diretor-gerente: Altlno Flores 

briosos elementos do 14.0 B. C. 
dos os moradores do respecth'o 
prédio, de\'endo imediatamente 
comunicar à G. P . U. as sna5 Os aVloes da BAF são A morta que não morreu ~o~a:uzF~:~. :l.~;;~~di~!rJ~observações. 


Em face dessa espeP.Íal in 
 . d 00 bOffiPJ\ageou a Rúi Bar· 
cumbência, foram retiradas aO~ Por~o, 3; --: (Associa~ed P.). nados a dá-Ia por morta; bosa na dala de seu faleclhoje OS mais po erosos - Tres med,cos examInaram mas sentem-se perplexos pelo mento. 


urna senhora de 48 anos de fato de não haver ela mani- Discursarllm o~ 8rs. Osval·

porteiros snas ocupações Bl1bal

ternas, qne poderiam obst"r ao 

desempenho de sna fiscaliza
 LOlld !'{'s, :1 (Rcut~r) -,- A ('onheC'i<ln !'{'"Ista .. Aeroplan c" idade. Belmira de Sousa festado ainda a rigidez cada. do 8marl, 10smBr da Luz 

puhlie'" I1UI a!'li;.o;()-(lc-fulldo, no qual deda!''' quc "os mai~ 1'0- Vieira, no Hospital de S. vérica, nem ter perdido o Silvo, Alherto Ribeiro, HipÓção. Assim sendo, a Iimpesa do 
dl.:')'O!:i(J!:5 :l\"i {ll'S l'f(';;;'.\ l 1\e:lh~jlt{~ l'UI ~:i(\l'\"i~'o mll ql1al<tl~cr a\'ia';ür> Francisco. sem poderem afir- rosado das faces e o rubro lho Per tl:i rrl e Altflmiru Ditis.prédio recái sôbre os locatá 


rios, que se de\'erão revesar 
 do 1111111<10 )h' 1'1f'IH'0111 Ú "Haf " (' eSliypr3 111 {'UI ação ('ou tra n mar se e]a está viva ou dos lábios, além de outras qu e dissertaram sôbre a obra 

nesses sen'iços, itlill1ign súbl'(l () ll,' ITii.,l'IO 1'01' t~lps o('llpados há algtllnu!) no;tr's. morta, circunstâncias estranhas que elo graDd~ m eslrp . 
~ã() os HIl:l ..plho~ " :;-:'ttl"lin b ". quadri-1110l0res de bombal',lpio, .Acha-se ela naquele hos.. permitem afastar-se a pos.. • 

lCaI6a tl"late. meu . a ..6r ., AI"lll <I', IH1S." ir<:lll !;"all<lc eapa<'Ídadc dt' ('arga e p, /(h" 'eIlI el~- pltal corno que em estado sibilidade de morte. Durante o últim,) p,·riodo 
Te... bfODqall"? Estú com 1011'.' !'eti\Onh Ol.&" all:l yplo('i~! : I(Ie- , fli ~ JlÕ(>lll rk pQ(ll~l"OSO .1I'DwnWJlIO, de transe, tendo sido sus- Já há alguns anos, nas venatúrio, o «ás. dfls ÇH.~8· 
11: lei de N_ Senbor: " Essa ael;~,io os forças brilúll ic>as d(> o]lpra\:ô"s alllll('nlará pensos os preparativos para redondezas do Porto, estava dorl's dn rc/!,ião de Alcsç(}vaR 
86 te uI•• li CONTRATOSSE. (,ollnidprayehw:ll ll' o noss o p od er flP ]ll'c\jlldi('ar sellsive hll C' n · o seu enterrarnento, até prestes a ser enterrada urna (Aleotej", Portugal) conhe 

le o C5!OrçO b,;li,'o d(. inillli/-:o e lll plcno ('oração do seu lerril,,- nova verificação médica ca- mulher, que, afinal, se ve- <:ido pelo vulgo .Frllocisco 
rio. .E com OUlro~ H"iik. de tipo lll a is recentes c os refor\:o~ baI. Os médicos estão indi- rificou que não estava morta. ~fl'I,:lçn"e.Illr1'~ /ichu,!~,I'"~. 1I1,~3~8Pgup:.nrtd('I'~Esta é boa! dos Estados l ·nidos !:iel'-Ilos -à pos~í\Oc l dcseueHtlear ataqu0s .. ~"l;.; y" ~ .... 

Recente telegrama da cidade lllais \'Íolclltus aOS ohj',II\'os qllc mai~ nos eOll\·ierem". Medicamentos falsif.·cados 7.('~; 1>4 lt'br","; 2~2 co elhos; e 
de Belém do Pará informa\'a 13 gUlinholKB. 
que transcorreram com bri- Hin,;l - O "Diário <le Nutidas", ('OIlWlllnndo a fal~ifk,'-
Ihantlssimo os festejos ('Urna- M b'!- d t ção de llledi('anlentOR, ühllle, inddentcnHllll{" a ('('rtu fal'll";- Proc r rlenles das minas d,~ 
valescos naquela capital. Cln.. O I la e qual o c (~ t1tko de Curitlha. J,l'ufls~i onal autorizado, POl'talltO. qne }'l'- ~Iorro V(·lh u cht';:!'lrulD a ') 

ltl n, no dia :'5 de !pvereir(',bora chovesse COlliosamente, Vlnde-Ie, uma, em estado de nova, com 'l peças. Pa ~eloll (l.lI C."0 mCl'eado (1(- drogas (' pro<llltos qllíllli<:os \Iam liSO 


Em \'irtnde de ulUa ordem oamento à vista. Informações nesta redaçãD. V.- 12 al'lluncelltlco se u(:ha <le alglllls meses I'am (,á aharrotado <I,. 
 pela Centml do Bmsil, 8eis 
da polícia, nào se apresentaram an gos de Ill·Ol'cdêll eiil. dcseou hcC'ida, uão sI>n<lo !'aro l'U('onlra- caixas cOlltt'ndo ouro destinr, 
em púbiico foiiões lUetiúos em re n.l-se <,nt,." &1", falsi(i('a<;ões ou suhRtitlli ~Õf'S". ,\t(. o l'O\lH- do à CIl ';" ria Moeda , pt:'saodo 
trajes femininos. Em cODlpen- la."lssllno salofeuo (de uma partida que êlc snlllb<'lclI a "''''llle). j&1 :H,2 gnluu.f-I, fiu \ ulút fi",O b 
sação, porém, snrgiram pelas « S a utres começaram "~O era .salofeJõo "A Saúde Pública precisa <le agir ", t('r- :~5{j5:~8~SOOO . 


ruas Inúmeras mulheres fan- ullna o Jornal. 

tasladas de homem. -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Fdleceu no Colégio Antôni"
a voar em redor de no' s ......---::::-~==-=c::c-=-::-:-::--- " :- Vieirü, em S. S~Jv"dor (Bafa),

O MELHOR FILME QUER APRENDER INGLÊS COM o padre José I3toroar 'les , qu·,II Hollywood, (\'ia aérea) _ A Lima (via aérc.a) - Quinze j passageiros do aviào, locali- RAPIDEZ E PERFEiÇÃO? lecionou durBote :,0 anos em 
academia de Arte Cillemato- pessoas, que voavam a bordo za<lo 1'01' aviões de socorro. Procure o CURSO LINOUAFONE a rua Traiano. 36 diversos cofég :os d~qu e h' Es
gráfica conferiu a "Rebeca" o de um avião da Coudur perna- \'Oaralll para esta cidade elll (Anexo ao Curso de Humanidades) tado . O eXliot!), q '''' contavlJ 
titulo de "o melhor filme <10 na sôbre os Andes, que foi for- segnrança logo que o avião foi As aullls são ministradas por melo de dlscos gravados por 67 an08 de idade, er .. oa'.ura: 
ano". Jol1n Ford recebeu o ti- çado a lleseer no deserto de reabastecido. Sob ° sol do de- eminentes P~~~~ful~EU~~v~~~g;ges Inglesas de Portugal.1I 

tulo de "melhor diretor" pelo Sec>l!ura. descansam atualmell- sertu, exaustos, os três que Mall'lcula aberta alé 10 de Março -- Diariamente das l!í às 17 horas 

seu trabalho em "Vlnha~ da te nesta cidade, partiram em bnsea de auxílio, NOTA -- A prlmaira mensalidade 6 paga aduDladamente. pa~:~~~!~:Il~(~ D~~ oell~~~~~ 

Ir~' 'prêmio relati\'o ás melbo- ra~r":o d~~~~/~~Sl?a~te al~~:~ ~e::~~'l.a~:.~~~! ~~g~~~~~ ~;:;~~I:;~ elétrica da 19" zonn : Pr/içB 

res atuações artísticas conbe- noites e dOIS dias, na esperan- ram lima regIão desolada d:.t Geoeral Osõri?; ru as ~ourei.
O país onde se 11--- 1
ram a Glnger Rogers e a Ja- ça de encontrar auxího, J. costa do PacífICO, onde algllns PELO ENSINO 1'0, Laura CaDunha Meira, Cu
mes Stewart. Lear. jOMlUhsta da Assoclated pescadores os acolheram, f I d d 1 !·lt~bll OO 'I. Campos..NoVOB, 811

Glnger Rogers, ao snbir ao Pres~ , Hugh DeIs, piloto da O jornalista Johll I~ear d .. - a a a ((ver a e)) velfa de Sousa.e Vila Berr-cts. 
palco pala r ecelJel' u I,rêmio. I ('nnelor I'prllana. e Hermann daron "Esta \'amos tao mal - _ _ O ar Presideote dfl Re Ú. 
chorou, di~endo: "l1:ste é o.mo- Ballmallll. engenheiro perua- que. os ~bUI r.cs cO~l~~aram a 11' », .• rlO ,I,· ;\;..Ii ,· ,.I s", ,I.. 1110. G" \"'0 f' \TIIII'''''RF. bhca 98SIOOU decrete', coo~e. 
men~,o maiS fehz da nllnha no. .'_ " \ O~' ao l edOl de,nos . , ti" 'Iue . ~lllssuhOl !'<'I,"IIll, nu S"II dendo autorização IIU E,tado 
vida. O a\lao esgotou o { 011IhllSt1-1 E o piloto Hugh Df"l1!;, )101 ulhmo ~1J"'(lIr ...u. fi {(m' Ja Imh.t di'n n",,"I1;u)u elo C::'Ii:õ"lInf' ,h.' :'l4hlll...:.~10 eh' 27' c de Santa CatflriD8 p,ra o 
. vel <lepois <l,e I)eg~r unla teln- sua vez, aflr~lOU : uUn~ dia 110 pt' llllllllllH 11 ... 1I.lh.1 n,io s(.' .!R ele l'I' \t'rC'h u dt' 11)11 trução e fxplorRçflo do('p~:: 
Companhia Te"f6nica pestade ~ntle IqUltos e Lima, ,~.,a, s 110 (Iesello -: e tertamos '"('111,·. tlll 11I"lt'''" cle IIlfOlIJ/açlies !lo,"lo "O Go"",. Llo_ 'li ,\olu'"" to de S Frllnci~co do Sul. 

., CalarlnenM sendo fOlçado a descer no de- Rido allluenlO pala os abu- til' glll'lI'U. o r:ISl'ISIlI(1 ('}WIIl.l .. ~W Crn lnl' Se.II.1 S~ SlhJu IIUP) ll' J !-:"; :\1.1 "' 
J

Acbam-af1 4 diapoaicBo dos sei to de Sechura. Os denla H.; t l'es' , p:io pilO l' .lU ,m11O \ 111110". S('1ll ~~~~/I~~':I~:l1:~;ll~;~l~~;:~ll;~1(~'lI ~!t'" 1I'\~l;.::::L()I:) Tankl an'lbiOI 
Irl. Acloulala.., DO escritório eJi~rill'\Oil1' :1 \'l'I'dadl'. )101" dt.'~agra- ~O: Xci l'L' I'I'utW ) lund, SO: ll;dlllo Bilh;Hl, \VashilJAtOll, 3 (D. P,) - 
deita Comp!lnhia, oa docu- d;.',\"t.·1 tfll(' !IH' St.'j:I, i!I: ) la,oinllU L:tu).;. in; ViJ ":fJ!l Lau,.:, 'In; Inforllla-se que o Dcpal'taruCll
meDtol de qUf' trata o art, lIú dt, tl'r sido por ('~S(' motivo Ciro o\I :ll"quc . .; 7'\l1l1l.'.'; , ii: 1)1I,-:clI1 Hilll'II'O, to da ~Ial'inha ordenou a l~ons-
gg do decreto.lei 0°.2627, de qut.' a('aha <1(' l'xpul!iiaJ' (1 tt'I:('('iI'CI 70: Y:IIII~ lo Gl'\""C!I'tl 71;; Uj' llllla ( ;o!'.;o ";=i : trução de lHllnel'OSOS Utallk~ 
26 de Setembro de 1940. t.'UI'I'(lSpondt·nll' tio "Chkagn ))0111)' ~~,::::~;\'~~~;~(' :oi; .j~:II~;:: '(~:~li:1UI ..~,l(~~\:(')Il!;~a~"~~ anfíbioR" , a últitna in\'cnção 

A DIRETO[UA !\'('WS" em HhlHH. CUlJll'nlandu 4) 72; Aluis io C.. lm lll, 71: J,môls- Antlloianl. ua\'al aparecida nos Estados 

~:~:6::' :ri::::" ;:~~I'~::.,,:'~,I~~::"~~~)~:':';~;~'~:I': ,":;i~::·:;::~::~',:~::: ~:~iç~~J~~~\:'~;:~r~~~~~:~7;'~~::'~:~:g,~,:i:j! ~~~\r~~C ,,~~,~~':: ~l~Ss~i~~~s~ ~~ 
a....lo rUlI ql1(' ll ~lo s\lhslilllil'ú l'S~C ..11 i 1110 Lemos 1..10 Pl,ldo, IH : \\'alt l" o \\'lcland transporte <.lo forças de deseln

~~~~~1~;~~ I ;?:~~[~~i;~;:!;~~;E~If~~ ~~fi~~~~~lf~~!:i~~:~~~~~~~ 
e acolá. pelos ocupantes, com ))js.'w tmllLH~1Il (IIIC, ('111 vista dr Ellminndus em POt(UJ::llG~: -I presentoll ao interventor fede-
caráter oficioso. 1l'I'em sido expulsos d.1 Jtt'l lia outros n Cpl'o\'ado 1>01' fllHa de conjun to : 1. I'ul contra o prefeito do Inuni-

Tais I)ublicações, todavia, li CUI'!'cspollelclIles, lodos nús po- cípio d e Mundo Novo, )lor ter 
foram completamente boicota- elel't'mos pôr em dú\'ida a cX1Ilid:io Comprai na CASA MISCE baixauo UIll decrero-lei sem an~ 
das pela população lucal, a dos ,h'sp"~hos e",'iados d~ Ilonln. LÂNEA é saber economizar' diência daquele órgão. 
ponto de ficar, ultimamente, 

reduzidíssima a sua tiragem. 

Devido a isso, deixou de circu
 Curs:!eB~!a:~:vroB •••••••••••••I••••~••••••• 
lar, por falta de leitores, o jor Peçam prospectos à Cx. G d d b •
nal alemão "\Varschauer Zel postal, 3717 S. Paulo, Precl· • ran e esc() erta. 
tung" por não poder suportal' 110 IIgentes em todaa aa clda- • 11. 
a concorrência dos holetins po des. • para e mu ter • 
loneses clandestinos, a maiorhl 
dos quais são apenas mimeo Veneno. ao Inv'l de. B • 
grafados, e são dlst.ribuldos, ES:~~~~~S:: ~c~~:t:~~naK~~.:~~ !i:::~ :~n~::~:~ ~: 
com o risco da vida, Jlor peque • LOnd~~r3·~:e~~e~) - De: ·uIJtl.C$ll.fii.J;ii';m : ' 

bocca, Kolj'nos se transforma em vigorosa CSpUll.1D., quenos heróicos jornaleiros. que acôrdo com telegramas recebl- • • " 
realizam prodígios de audácia dos de Llsbôa, 14 pesosas mOl'- • (O Reallladçr Vieira) refresca e deixa Ullla ~en~uc;üo agl'a<.lávcl. 


Compre hoje um tubo <.le Kolynos e usc-o de nlanhü c ú 
 Ipara escavar à férrea vigilân t'eram em Sada Bandlra, na. .4 mulhel mio sofrerd dores •
noite, Notc como fjcnth'á n bocca limpa, fresca c saudavcl, cia da "Gestapo". Afrlca Oriental portuguesa,. •• 

TERRENOS 
c seus <.lentes hrilhantes. Tcrá prazcl' cm sorl'il', POI' lhes haver sido ministrado AUVlA AS COIIC.tS UTERINAS EM ~ HOR.AS 

arsenlato de sódio, I)Or engano, • Emprego-se com vllntlliem pari! • 
em lugar de um purgativo. • " Piores BrancCl8, CólI- •(I- combater as 

Vendem-8e, em conjunto O diretor do hospital local e • ca!! Uterina!!, MeD!llruaia. após o •KOLYNOS 
ou separadamente, 2 lotes, eu,f. "',,., ,.orqu. I ••,. ,.'IICO as autoridades da Saúde Pú- • ,O' parto, Hemorragias e Dõrn nos 
cootlgu08, situados à Rua . , . , c.lfc."irodol bllca, foram demitidas. ~ . Ovarlos. • 
Major COBla, próximo ao Lar, • . I!' poderoaol!'calmaDle e RelJu- .~,;" 
go General Osório, teodo GlrlS. • oFicinl • . lador pOr exceleDcla. . • 
cada lóte lO metr08 de (rente IIM.'H/
por 35 e 30, respectivamente, UUA O.llmb.". • . • co:~~:"~aS~~~~~~Ai :~~,,::: • 

UM (/NtIMnlGde (uodos. Tratar com L. AI CompletameDte aparelhada.. • • por mala de .10.000 midlcos. • 
melda, Cãe8 Badaró. para qualquer serviço do ra.. ~. PLUXO SI!DATINA enconlrll- • 

Fone 1:129. _~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~llDo. Telelone, 1.577-Rua Pe- .. ae em toda a parle. • 
26vs. - 23 II~ ~~~~dt .- FlorlllDópoUe, ••••••••••••••••••••••••• 110 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 

: _.A.uto Viação HCometa~t ,:,: 't 
Dor de Cabeça • • 

: Porto Alegre--Florianópolls--(urillba : 
Perda de tempo e de dinheiro! • Serviço diário de pasageiros e encomendas entre esta ca- • 

• pitaI e Curitiba. com saidas às 6 horas da manhã. recebendo • 
Quando V.S. tiver dor de cabeça, lemhre·se que quasi sempre clla é : passageiros para Itajai, Blumenau, Jaraguá e Joinville, e com •• 

causada por desarranjos e'perturbações do C'~lol11ago. intest inos, figado • ligação para São Paulo e Rio, no dia imediato. •
e baçot e não csquc)'a nunca que somente tratanuo estes orgi1us é que 

ficará curado. 
 11: Saidas para Curitiba diariamente às 6 horas da amanhã :Se V.S. duvida, pergunte isto a seu medico. 

Não adeanta nada tomar pilulas, ,,""lilhas, tablettcs, comprimidos ou 
outra qualquer droga calmante da dor, porque com i:-:'lO se p(·rde muit o I: Saídas pare Porto Alegre à, Su. Jeira" : 
tempoedinheiro c não se fará nunca dl~~apa reccr a causa da dor de cahc~'a. 

Em todas as doenças o mais importante é trat.:u a C<ll1::i:l , C os mcdicos I• e domingo., às 3 horu d. manha. • 
sabem que a dor de cabeça qU;J,:::;i sempre l' (';'} llslua por impurczas, sub I~ • 
~tancias infectadas e fermenta~·õc:, toxica::; no e:=:tu ll1;q.::o (' iIlH'5 till(l~; por I : Informações e passagens: •
Isto convem limpar estes org~los u:,ando Ventre-Livre ~l'm demora. 

Ventre-Livre to nifica o estomago c intc~tinos , c O~ limpa das im- I. Rua Felipe Schmidt : 
• (Edifício Amélia Neto, junto a LoterIa Federal) •~~~~~~=â~~E;:I~~~~;~:;:;~!.,~::~:f~;~:~;~:!~~E::E~::I:::~~~:I~II~~~:'i:~~::~,:I~I~;~l~:~ ••••~~~•••e~•••••••••••••••••••••••••de apetite, mau gosto na boca, quentura :~ a gargan ta, CI1I ] K\c h :Hl1CI110, I• • 

I --- ~:~e~~~~ ~~r::t~:~a;~'i~~~:ç~):t~~: rj r~I(~, t~~::t :~.;, ~, ~~::~~~:,' e~J~:~\:i1~r:~~~~~ I:ALLDSturbações do ventre, figad n c h:t~·n . ma u hali lll , IJrcj.!liis·a, ~utllI 1l1 Icn(' : a C 
molleza geral, coceiras, certas Illote:"! i.:s da pcl~ c d'.I::i rill:', nCITOsi:5 lllo Nova Invento I Alllvlo, AUTO-LUXO-MERCURIO I " 

rapido da d6r Ie outras alteraçGes gra"\'C' ::i tla ~;lltU~. 
Tenha todo o cuidado CCl!11 sua StllHJt'. 

Comunica a V, S. que mantêm diariamente liLi!::~ :~~:~i~ ~~~)I~~Jtdl~~~":I~Cl>:~\~~:I:~~ll~;::)~~~ l~(~;i~\~~: i': l~;i~'I~~l~~l~~~ gações destd Capital à Curitiba, passando pelas paizes do mundo. 
cidades de hajaí, Blumenau e Joinvile, cujas 

LC'lllhrc-sc ::-;C'lllprc- : viagens são efetuadas em confortãve~ limousines 
Ventre-Livre 11fLO Ó purgante 

tipo 1940, de domicílio a domicílio_ NOVOS 
Super· Suaves 

Tenha Sempre em casa alguns 

vidros de Ventre-Livre 
 Agência: Pfa~à 15 de Nov. o. 26 

FLORIANÓPOLIS - FONE 1360 ------ 
TERRENO À VENDA __________________,________ Agente; ÂHTÔNIO APÓSTOLO V.. nde·seum,à aVl'nida Rio 

Curso Catarinense de Madureza I Negócio de ocasião ~g,n~~~ ~~~~~r~R9.d~8(~~D~~
Vende·seum ótimo terreno,I-=-=-=_":...:::-=-==~~~~~~~_~~_":~~~~-=-=:~~ __ rundos. Tr8tllr com__ ·_~~~-:=:-111! 42 de 

na rua C(ln~elheiro Marr8, o seu proprietsrlo. Luc8s
IMATRICULA perto da e~C]U1nfl da rua Pu- Mirand8, à rua ERt!'ves JUDior, 

Curso gioasial em 3 ROO~, de acordo com o artigo 100 1 dre Roma (li m~lIlOr zon8 !l3. - .Pensão Müller • . 
do Decreto Federal n, 2t.~41. desta rua). R vende-sI! tam- 69 15v.-14 

Aulas ooluroas para aluoos de ambos os sexos. bém um auto (lirnu~in8) Ford 

A matriculadlarlameote,eslA aberta, podeodo os InteressadosPraçaobter15 OI' 4 portas.ano turismoe d~LJ~~II'~~II=I~I~lllt~l~c~a~m~is~a~S'~G~r~av~a~tatS~Meias das ~PI~iaim~esme·informações, nll séde do Curso, à luxo, 1936.tipoVêr trl1tar, ' 'melhores, pelos 
de Novembro o. 7. 9Uto e t~rreoo, à rua Padre nores. preços, só na CASA MIS· 

65 V.-19 Roma, 53. 30v·~7 CELANEA. - Rua Traiano. 21 

Cada vez mais baratos, os preços da Ja afamadíssima 

CASA OaI8_-rAt. :=:::::::~~ 

I 


5.000 metros de retalhos serão torrados durante o mês de Fevereiro, além de um grande stock da.s mais lindas novidades, recentemente 
adquiridas nas melhores fábricas do país. 

Abaixo demos a relação dos preços em vigor pari! o mês de Fevereiro: 
TECIDOS Seda Xadrez, de 6$5 e 7$000 

Llooo metro 1$200 ILigas de borracba, para senh ol'll € 1:5500 Seda 'Infetá Muire. largura 92 ceDtiml!tros metro 10$000 
Llnoo estampado metro '~500 Véos para nOI'lOS 10$000 Sedll Listoda para C8IDisas (saldo) metro 5$000 
Crepoo para quimooo metro 2$500 CamislS~ para homeo~. a corn f'ç:fl r de H$OOO CAMA E MESA 
VolI estampado 1$500, 2$000, 2$500 e 3$000 IPij~mas pMra homen~, a corn~ç:ar dI! 14:Sf100 Cretolle meio liQho, branco, 1,40 metro 3$!l00 
Voil liso metro !$bOO Cuecas p8ra bornpn~ . 8 começar di" ,3$500 CreloDe meio linhu, hnlDco,llIrgura 2,00 metro 5$500 
Orgaodl liso, 3$000 :JSSOO, Cam!sa••SMs~ga. Leão. p8r!l hom ens 4$500 Cretone meio linho, braoco, largurll 2,:?ll metro 6$000 
Fustllo estampado metro 3$000 Cami~lls «Sos~eg& Leão. para rapaz» 3:;;50U Cretone meio linh o, cores, largura 1,40 metro 4$5110 
Merioó em diversas cores metro 2$800 Camisas com fl!cbo, para homens 5$000 Cretone meio linho. em core~, 18rg. 2,00 metro 6$000 
}<'ustllo braoco metrn 2:;;600 C8rni8H~ com iecho. parll l'a[)!lZ ~j\OOO I Algodão bom, peça de la metros metro 10$000 
Fustllo mercerlzado, em corps metro 3S800 Calça" fl!ilns fl8ra bomens, d~ ~$OOO. 10$000 e ,~SCOO Algodão superIOr, largura !lO centimetros metro 14$000 
Trlcolioe U@a. braoca e prets metro :)$000 Calças r" i1as de fI.nell•. pllrll homens 2"$000 Algodão superior, larg. 1.50. peça IJ metros 35$000 
Tricolioes. de 2Sjoo. as, 38500. 4S000 e óSOOO Ternos de Cssimira . p>lrll hom ens, a partir de 30$()00 Algodão superior, la~gura I.SO, peça de 10 metros 38$000 
Zefir, de 1$500, 15800 e 2$000 Tt!rncB de brim para homens, a partir de 35$000 Alvejado superior, largura 1,59, peça de 10 metros 37$500 
Cubaoa metro 1$3UO Lenços a partir de $500 Alvejado b .,m, peça de !O m .. tros 13$500 
Brim xadrez, para o curso profi86ional metro 2$000 Capas para bebê~, de 9$000, 12S000 e 15$000 Alvejado especi81, peça de 10 metros 14$500 
Brim braoco e azul marinho, para colegiais metro 2S000 Cas8qulnbos de malha pllra bebês 4:>000 Alvejado bem encorpado, peça de 10 ml'lros 17$000 
Brim pardo colegial, de lS5011 e 1$800 Porta. escova 2S()(l0 . Morim Dórinba, peclS dE' 10 metros 10$000 

12$800 ~~~r~ed~~~:~~r~ ~~mec,,~S~~, 25500 e metro ;~~~~g ~~rn~ét~~('~~ colegiais ~~~ I~1~~i~rni~g~~~:~i~r,Ç~e~~ J~ tl-l jardas metros 16$000 
Paoo para cópa mptro 1$700 Pasto de couro pora colegiais, de 5$. 10$. e 12$000 Morim dI' cor, boa: artigo mE'tro 1$500 
'l'ecldo listado para cortloa metro ISEDO Suspeosorios p8ra rap8z 2$500 Chilão superior mE'lro 1$500 
Opala, de 1$500, 2$000 ti 25500 Suspeosori09 de couro ~ara mocinhas 5$OUO Reps enrestado para cortloa melro 3$000 
Opala estampada, largura 80 centlmetros metro 2$500 Jogos de couro para rapaz 8$000 Paoo desinfestado para colchão metro 1$500 
Fioissima Cambraia, largura 80 ceDI. metro 3$500 Porta-nlqueis 2$500 Paoo enfustado para colcMo metro 3$500 
Setlm estampado metro 3$500 Jogos de batizados , a partir de 12$0110 AtoaJbado superior, largura 1,50 metro 3$900 
Lã azul marioho e greoA, para colegiaiS metro 22$000 Capas colegiais, a partir ::le 42$000 Colchas para solteiro 9$500 

DIVERSOS SEDAS Colchas para casal U$OOO 
..Leite dI! Colooia. 5$500 Seda faç ' oné metro 2$800 Colcbas mercerlzadas, para solteiro 11$000 
Esmalte .Cutex. :-\$000 Seda Romain, 8l'tigo superior metro 6$000 Colcbes mercerizadas, para casal 15$000 
Creme Nlvea, tamaoho médio 3$500 Seda Granlté metl'o 5$500 Colcbas braocas especial, para solteiro 14$000 .... 
BAtoo Michel (l Taogee 2$800 Seda Granilé, artigo superio~ metro 7$500 Colchas braocas espeCial, para clIsal 18$000 
Pó de Arroz Roy&1 Briar e Gally 3$000 Seda Peau d'Aoge metr!) !lSlooo Colchas de veludo pllra casnl 22$000 
PÓ ele Arroz Ma1va, 3$OCO e 5$500 Seda Organza em Xadrez e listas (novid_de) metro 9$000 Cochas de sedas para casal 35$000 
PÓ de Arroz Adoração, 21i000 e 3$000 Seda OrgaDza, estamplldos moderoos metro 1OSooo Colcha de pura seda com (raoja, para casal 58$000 
Blltoo Colgat p , 2$300 3$500 Seda com bolas n metro 7$000 Colchas dI> rE'nda, para caslll 18$000 
Talco Malva, 2$700 e 3$7:>0 Sedas e~tampadas, de 5$, 7$5, 9$, 10$ e 12S000 Jogos de reoda para quarto, 7 peças 28$000 
Talco Roes, 2$800 e ~$800 Seda à Jour, bom artigo metro liSOOO Jogos pintados para quarto, 7 peças 36$000 
SaboDete Llfebuoy, Lever, EucaloI, Palmolive e Seda Lumii!re, para combinação, larg. 90 Toalhas de rosto, de lS. 1$5, í!$, 2$5, 3$ e 3$500 

Oessy 1$400 ceotlmetros metro 10$000 Toalhc.s de baohos, legitimas alalloaoas 7$000 
Sabooetes Caroaval, Colgata e CbeIBmy 11000 Seda Lllmiere. para combinação, larg. 80 Toalbas para chá com 6 guardanap08 12$500 
Pasla para dentes A1vldeole I$SOO centímetros metro 8$500 Toalhas para chá com 6 guardaoapos 13$r>00 
Pasta para deotes Colgate 2~1l00 St'da LIngerlE' metro 7$000 Toalbas pintadas para chá, com 6 guadaoapos 27$000 
Pa8ta para deotes Kollnos aSlIoo Seda Lumlcre, lavrada, larg. 92 ceotlmetros metro 13$500 Corbertorea para bebê, de 5$ e 6$500 
Sombriohas modernas em gorgurão chamalóte 18$000 Seda L&qné metro 3$5QO Cobertor lOS xadrez, para solteiro 16$000 
Sombrlnha8 moderou, em Reda 28$000 Seda LuqUé, lisllloll metro 3$1'100 Cobertores xadrez, para casal 20$000 
Blusas de .JerMey, de lenOOO, 13$000 e 15$000 Seda JerHY, de 8$5 e "'000 Cobertores bons, para casal 16$500 

E uma inJinid.de de outros artigo!, que deix~mo!J de mencionar por f~lta de espaço, 
!' Aproveite o seu dinheiro, comprando na CASA ORIENTAL. Vendas exclusivamente a dinheiro 

'R1JA OONSELHE[R() l\1AFRA, 15 
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a qualquer hc,tra :~e dja e "da'~;~n:oljeBEIJO-FRIO Delicioso 1-·.Cuidadoso preparo 1 "Café Java" 
o Estad~rD~. Rcmigio 

Diario Vespertil"o M~\!~~~sA i-,:';'e7r?als:~e 
Senhoras e Crianças em 

Geral 
Redll:::;.a'!.O e O!!lolnsl • CONSUL TORIO : 
r.:a Jolio 1';0 '" o. 18 Rua Felipe Schmidt- Edifi


cio Amélia Neto··Fone 159\1 

tl)2~ - C~ poctn l i ~D 9 ás t2 e 14 ás 17 noras. 


RESIDENCIA : 
Av. Her'cilio Luz, 186 

- Phone: 1392 -
Ne C~IJIt(l/: 1I 

AnDO Attende a chamados 
Seroelltr~ 
'lrlI!!~' flt:'~ 14 
!i.ê. 
Nli meTo at'lllllo 

Terrenos no Balneário 
Escolha já o seu lote de ter

Amlo reno no Balneário da Ponta do 
Sem .. lu.. do Leal. As conshuçOes aumen· Trlmeotr. tam. A planta dos terrenos acha· 

se com o sr. Ar! Santos Pereira 
que se acha encarregado tI. 
venda dos lotes . 

" dtreoçlo Dlo I" rOlponoablH.. 
pelOI CODoeltOI emUUdol "OI 

artlgol al.tp..totl 

Quer ser feliz ? 
Em negoclos, amores. ler sor- 1I 

te, saúl1e e .realizar ludo que
deesla1 Mande 1$100 em sellos 
c escreva ao prol. Omar Kh iva. 
Caixa POllai. 40;. Riu Ut Ja
neiro, que lhe indicará o melo 
de obter Irlumpho, prosperida·
de. furtuna ! saúde. N~o he.il • . 

PROCURADORIA GERAL 

L60HmR~ )UftU6~R 
(da Ordem dos Advoga· 

dos do Brasil) 

Processo@ administrati 
vos e nas Reparlições 
públiclls. Reglstos de 
Marcas e Patentes na 
Propriedade Industrial. 

Naturalizações. 

Av. GRAÇA ARANHA. 
26-7', sala 7l1t. 

CAPITAL FEDERAL 

4U4 ilO - 59 

Representantes e 
viajantes 

Precisamos para tod8S as 
e zonlls do Pa18. NegócIo sé 
rio e lucralivo. ÚUmsN con· 
ções. Cartas à FABRICA DE 
FOLHINHAS ReI. 601. Caixa 
3.097 - Silo Paulo. 

Companhia Telefônica Càtarinense ~'~RBnttu&E~aE~~i.~~~~: ~~sd~el~:r:~O g:r:an~!~~~agUA , 
Sllnlo~ , Rio de Janeiro, Vilórla. Caravelas, Ilhéus, S. Sal. 

Convocacão de Assembléia Geral vador e Araclljú. 
ExlraordlnAria PARA O SUL: 

FIcam coavldadol OI Senhores Acionistas para comparecerem à As. ANIBAL BENEVOLO: dia 5 de março para Rio Grllnde. Pe· 
IImbl.ta Deral ElItraordlnirla. a reaUzer·se no dia 15 de março pr6xlmo 101118 e Porto Alegre . 
vindo..,.... 1& horll. DO eICrlt6r1o da .éde desta Companhia. íi Praça 15 COMTE. CAPELA: dia 19 de março para Rio Grunde,
de Novemllro D. 8l plra deliberar a seguinte ordem do dia: _ Pelotas e Porto AI~llre. 


de aDr~'::I~:M~o ~~!~:u~~c~~~u:~~~~~:I~~~~Se~:I~:'~S!~~~~~ DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN
,er' OImualclplos de Lllln. Rio do Sul. BaID Retiro. Curitibanas. Campas CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 

NOYu. Crultlra. Caçador e outm. assim como a realização do respectivo 


l\aaDC~·r~~:bZlcãa Imediata da. construção di linha telelOntea de Fiaria-I Agência-Rua loao Pinj'O' I Armazem _ Cáis Badar~ 
D6POI1l3·H::~~I~e d~:lIe:6:e:lol:r~I:n~~a:o~0~:1~0d:rata~~s. Salto Gran. 
da. BarIRl'~~ir~~~:~~f:s. Campos Novos. Cruzeiro. Caçador e outros, 

FlorIlD6polll. U de Fevereiro de 19U. 
-;;;:;Diiiiiii~Di__;;;___iUÊAIri.!!~11!~ET;;'-- '_ a0!,~!A~-ÍIl-M;;-
~"r ::n: g _ ·W 

Cré~ito Mútuo Pre~ial 

Proprietários: J. Moreira & Cil. 

FEVEREIRO 18 
Foi entrE'ltue à prestamlllta Maria José de Almeida 
K80ndlodsk, residente em Rio Negro, p088uidorll da 
cadernlola li. 2.922, o prêmio que Ille coube em 
mercadnrlas, no valor d~ rs. 6:250$000, contempla

dn no sertelO de 18 de Fevereiro de 1941. 

MARÇO 4 
TERÇA.FEIRA 

Mais um forlDidável sortu!o a Crédito Mútuo 
Predial relllizarA no dia 4·dp MARÇO com um 
prêmio em mercadorias no valor de rs. 6:250$000, 

além de muitos outros menores. 

Continuamos pagando o (undo de reembolso n 
todos os ;>re8tamitil~S cujas cadernetas tenbam 
completado 10 un08 sem interrupção de pagllmentos. 

O#CON 
E' DE EFFEITO SENSACIONAL 

No......... rebelde•• 'r.~_lros, nos bronchlt.. ...... 
elca. ou simples, grippea, "s'rlodos, rouquld6es, t_c_
••carro. sangulneos, dores no peito e n •• COSIDS, In.om.... 

: :~~::'::lolI~;,-~~I'::!~ ~:r:r!..~·~:ee !:~r;;."'!:0~~::c1~:= 
•• lo••e dos tuberculosos tomando-o conv...I••••m••' ••• 
CONTRATOSSE I_ recebeu mais de 24000 olte.tode•••
"delros.:90 Tenham cuidado!~N.o se de'ae....na_na,.-Acc'" 
lem .6 o C!>.NTRATOSSE, que 6 barato. nao 'em r··IIII"'" 

Companhia Telelônica Catarinense 
CODvocamos os.srs. Acionistas !!.esta Companhia. para a 

AS8emblllla Geral Ordlnâria, que se reallzarâ DO dia :n de 
março próximo, âs lo hora8, na séde da mesma, à Pra
ça 15 de Novembro nO_ ~. e que ter§. por 11m: 

a) Illtura e. discussão do relatório da Diretoria; 
b) discussão e deliberaçAo sobre o balanço' e a conta 

de lucros e perdas; 
c) !llelçllo da diretoria p 8eus suplentes, para o triênio 

de 1941·1944; 
dl eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes. 
FloriaDópolis, 27 de Fevl'reiro de 11/41. 

A DIRETORIA 

\ C h' AI' t Oompao 18 • lança ua uaía» .. ';:~;~;;~~~;:~I Fu~d.d. em 1870 Sido: BAIA 

dos vinagres 
Prazo para o registro e analise: 120 dias para os 

fabricantes requererem registro dos seus produtos. 

Findo o prazo. OS vinagres, quaisquer que sejam as suas 

matérias primas. não poderão ser ezpostos á venda 


e consumo público em qualquer ponto do País. 


Procure ou escreva à 

ORGANIZAÇÃO COMERCIAL 

CATARINENSE 


estabelecida à Rua João Pinto n." 18 (baixos) - Floria
nópolis. com casa filiada na Capital Federal. que está 

apta a encaminhar e obter todos os registros. 
89 15..!;.!1I. -·1 

LLOYD BRASILEIRO 
"PATRIMONIO NACIONAL.. 

LINHA ARACAJUiPORTO ALEGRE (Para o Nortl' 
no SâbadQ, e para o Sul na quarta· feira): .COMTE. AL
CIDlO-, .COMTE. CAPELA-, e .ANIBAL BENEVOLO

LINHA PENEDO/LAGUNA: .MUR'l'INHO. e .MIRANDA. 
LINIIA RIO/LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO •. 

TUTOIAIFLORIANÚPOllS 
FRETES DE CARGUEIROS 

VAPORES A SAIa: 
PARA O NORTE: 

Seguros Terrestres e MaritimoG 


Capital Realizado Rs. 9.00U:GJ Oj;000 

Capital e ~eservas 
Responsabilidades em 1931; 
Receita em 1938 
Alivo em 31 de dezembro de 193B • 
Sinistros pagos 
Bens de raiz. (prérlios e lerrenos) 

Diretores: 
Frandsco J os~ Rodrigues Pedreira, 

Freire de Carvalho e Epilânio 

5U.()58:377~952 
. l.t88.65:! :~99$714 

22.786·1 83~148 
71.478:791 ~813 
5.094:715U70 

17 . t86:248$949 

Dr . Pãnfilo d'Utra 
tosé de Sousa 

Re~lIladores de avarias nas principais cidad .... 

da América. Europ~ c Africa 


Agente em florianópoliS I 
C A M P O S L O B O & Cia. 

RUA FEliPE SCHMIDT N. 39 

CaU/I postal 19- TtlephontI083-End. Tel.•ALLlANÇA. 

Escritórios em Itajaí, Laguna e 

Blumenau. Sub-Agente em Laaes 

MURTlNHO : dia 6 de ~llrÇO para Itajtlf , S. Fran cisco.I~-=~=~::::::::;:=====:::;=~==:::;=;==::;::::::;:! 

9 - Phonc toOi 12 - Phone 1338 'I 
9 -CO COST -- 

H. . A ,A - Agtlnte 

G00dyear 

Indústria Brasileira 

Pneumáticos-Câmara de ar-Correia. 

Seltos de Borrach.-Mangueiras-etc. 


Produto! da 


Cia. Goo~year ~o Brasil 

com Fábric. em São Paulo 

DISTRIBUIDORES EM STA. CATARINA: 

IF~~n~~?'~-B~~~~~~."~:~~UI

- Joinville -- Lages - SAo Francisco do ~ul, 

Mostruário em Tubarlo. 

Sociedade Cooperat~v~ de Respcmsbilisadade 

Limitada 


Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Cat.:arl"na 

.. 

Rua Tralano n.O 16 - Sede próplla 

Registrado no Ministério da Agricultura pelo CE'rtificad,J 

n. 1 em 20 de Setembro de 19b8. 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA 
C6digos usado~: MASCOTTE 1~. e 2a. edlçio 

l'LOIUANOPOLlS 
EMPREST A ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 
Emprestlmos - Descontos - Cobranças 

e ordens de pagamento. 
Tem correspondente em todos os Municlpios do Fstado. 
Representante da Caixa Economica Federal para R vendli 

da~ Apóllce8 do Estado de Pernc.mbuco. com sorteio 
seme8tral, em MBlo e Novembro. 


Paga tod:: ;0ct:!~:.SJt~Sala,~~:r: :el:::!~=u~~~ Estadas 


Mantem carteira especial para administração de prédios, 

Recebe dinheiro em depósito pelas 
melhores taxas : 

C/C 
C/C 
C/C 
CIC 

A dispo@lçAo (retirada livre) 
Limitada 
Avia0 PrévIo 
Prazo FIxo 

2% 
5% 
6% 
7% 

Aoelta procuraçAo para receber vencimento! em to
da8 as Repartições Federal8, EstaduaIs e MunIcipais. 

AVISO AO POVO CATARINEMSE 

Linh. diret. Porto Alegre-Flori.nõpoli, 

Empresa J.eger & Irmão 
Saldas de Florianópolis às terças e sábados 

Saldas de Porto Alegre para Florianopolis 


às quartas e sábados 

Saldas de Araranguá às quartas, 


sábados e domingos 


AIIIDIt Im PlorllDoDoUS: DAVID SILVA 

PRAÇA 1~ DE NOVEMBRO 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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p 
PESAM NA 
• Se o senhor t("Ul nrrrssidud4' de lran~ plll'l a r 


grandes cargas, j' cargas lu'sadas. í"i:-:. 11111 .'Ir 

menta que pp:mrú na e!'.eolha do s 'U cillllÍllhli u : 


a potêneia! E estl' t'h'IIH'I1to :.. ('Xalnllwlllt'. o 
que Ih~ of~l'c,'t' " nu\'o ('aminh ,;o FOIt n. pal'u 

1941. ~t'lI pllllr roslI Ill ll tlj)' dI' (),) , ' aY a I Cl~ . ('oTl


sagrado no I rahalho pr:-:ad o. faz. do ll O"O ea · 

minhil o FOIlIl. "111 ;: igalllp 


para u ~wn ii,:U <i r I ra fl sporlr. 

E isto ('om a falll llSI "f 'oIlHmia 


que consli!ut' tlln a pall tl ;! io de 

1o'01'lD. há :IH ali"'! E",,"in,' 3 


variada linha 1-'(11\1) l'''l'a 1'111. 

E~nlha . 1' 111 rI' f'arl'lI ""rr i:l."; di\'l"r
885, o caminhiio qllr. l'f) I'I'(',,,;,pCllld,' 


exatamC'lllr tlS Sll tl S 1JI,t'l's:údadcs. 


Op<;~o pO!' motor de 95. de 85 cavalos ou motor lIercules

Die~el - Modelos de carr08serias para todos os fins -

EeonOluia melhol'"dll , em opel'ac:ão (' eU1 ruauutenl;ão _ 

l\[aior capacidade d e transporte - Maior velocidade. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




